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Resumo: Apresenta o relato de experiência sobre as estratégias utilizadas para garantir a 

(re) existência de docentes e discentes no espaço acadêmico e no campo das 

epistemologias. O relato aborda algumas percepções colhidas durante o semestre em que 

as disciplinas “Literatura Negra e Sociedade” e “Leitura e Sociedade” foram ministradas 

em 2016 na Universidade Federal de Goiás (UFG). Consideramos que um dos grandes 

desafios da educação é reorientar nossas ações e ensinar o que jamais aprendemos, dado 

o grau de desconhecimento e de exclusão de práticas não eurocêntricas na educação. 

Reconhecemos a importância do ingresso de estudantes negras (os) na universidade, 

entretanto, pontuamos a ausência de docentes também negras (os) para legitimar e 

fortalecer conhecimentos e saberes ainda escamoteados no ambiente acadêmico se faz 

necessário fortalecer a existência de pessoas negras no âmbito acadêmico sem a imposição 

do embranquecimento das epistemologias negras. 
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1 (RE) EXISTIR: NARRATIVAS E ORALIDADE 

 

A literatura, pensada a partir da definição de “arte que conta histórias” (NICOLA, 

1998, p. 24), está presente em nosso cotidiano de forma tão intrínseca que é difícil 

conseguir datar quando tivemos nosso primeiro contato com ela. Essa é uma reflexão 

cabível se aceitarmos que a experiência é vivenciada primeiro e depois damos um nome, 

um termo para sintetizá-la, explicá-la.  

A concepção do curso de Biblioteconomia tão arraigada na organização do registro 

escrito (SILVA, 2006), pouco se dedicou à compreensão da produção de conhecimento 

pela oralidade, embora a temática de leitura e literatura esteja presente como conteúdo 

do curso de graduação. O que nos dá indício de uma formação que se tornou importante 

pela necessidade de organização física do conhecimento.  

Com as inúmeras atualizações curriculares e a percepção de uma necessidade de 

pensar uma Biblioteconomia voltada às questões sociais, refletindo sobre o conteúdo 

informacional e as reais necessidades das (os) leitoras (res), a discussão sobre oralidade 

ganha corpo na prática profissional atualizada para o entendimento das bibliotecas 

humanas ou bibliotecas viventes. Em suma, podemos interpretar como uma biblioteca 

composta por pessoas-livros que contam suas histórias de vida.  

Essa prática que tem ganhado visibilidade, sobretudo em bibliotecas públicas, nos 

aponta para uma reorientação da concepção de conhecimento, que ao valorizar a 

oralidade, apresenta um dos importantes valores civilizatórios africanos. O acesso à 

literatura pela oralidade e essa capacidade e facilidade de compreensão através da 

palavra falada está intimamente relacionado às nossas origens africanas.  

O ofício de guardar e ensinar a memória cultural a partir da oralidade é chamado 

na Nigéria de djeli, no Brasil, de griot (homem) ou griotte (mulher). De acordo com Santos 

(2015, p. 163), “a função do djeli, na sociedade é ser depositário da palavra, essa é a matéria 

prima de seu artesanato”. 
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Sendo assim, entendemos a literatura como uma forma de adquirir conhecimento 

através do ato narrativo. Ao realizarmos uma leitura, nos identificamos com as (os) 

personagens e essa identificação de certa forma molda algumas escolhas e amplia nossas 

possibilidades de percepção da realidade, como também nos proporciona experiências 

limitadas a partir dos conflitos de identidade causados pela representação de narrativas 

que normalizam, por exemplo, as opressões sociais, o racismo e a subordinação. 

Acreditamos que uma das possibilidades de existir e resistir no ambiente 

acadêmico está relacionada à capacidade de manutenção de valores culturais e étnicos 

que constituem as identidades das pessoas negras. E para que isso ocorra é necessário que 

docentes reconheçam a necessidade de reinventar suas práticas e exercer a escuta desses 

sujeitos para assim garantirmos a existência de novos corpos, epistemes e narrativas na 

universidade. 

 
2 LITERATURA NEGRA3: ARTE DE CONTAR A HISTÓRIA NEGRA NA 

BIBLIOTECONOMIA  

 

 Retomando a reflexão inicial, ainda que o acesso à literatura não possa ser datado, 

o tipo de literatura acessada, ao sairmos da discussão sobre oralidade e adentrarmos ao 

acesso à escrita, este é determinado pelo cânone literário, representado pelo escritor do 

sexo masculino, branco e da elite social (DALCASTAGNÈ, 2012). 

 O impacto disso na escrita é uma produção literária que reforça determinados 

lugares e papéis sociais que estão além do campo literário. A dominação branca na 

                                                
3 O que caracteriza uma literatura negra não é somente a cor da pele ou as origens étnicas do escritor, mas 

a maneira como ele vai viver em si a condição e a aventura de ser um negro escritor. Não podemos deixar 

de considerar que a experiência negra numa sociedade definida, arrumada e orientada por valores brancos 

é pessoal e intransferível. E, se há um comprometimento entre o fazer literário do escritor e essa experiência 

pessoal, singular, única, se ele se faz enunciar enunciando essa vivência negra, marcando ideologicamente 

o seu espaço, a sua presença, a sua escolha por uma fala afirmativa, de um discurso outro – diferente e 

diferenciador do discurso institucionalizado sobre o negro – podemos ler em sua criação referências de uma 

literatura negra” (EVARISTO, 2010, p. 136). 
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linguagem é evidenciada pela representação das personagens. Na pesquisa realizada por 

Dalcastagnè (2012) a principal ocupação das personagens brancas são donas de casa, 

artistas, escritores e estudantes, enquanto das personagens negras são, para as 

personagens do gênero masculino, bandidos e contraventores, para as personagens do 

gênero feminino, empregadas domésticas e escravas. 

 Essas representações estereotipadas e reducionistas da condição da população 

negra, infelizmente não estão restritas à literatura, elas fazem parte de uma construção 

ideológica de narrativas sociais. Na busca por existir e dar sentido para o fazer 

profissional, a disciplina “Literatura Negra e Sociedade” foi ofertada e a “Leitura e 

Sociedade” foi modificada para incluir tais discussões. 

A intenção foi de propor uma localização das (os) estudantes negras (os) em um 

espaço universitário com enormes resistências à nossa presença, portanto refletimos sobre 

práticas de racismo recorrentes no ambiente acadêmico. Foi possível observar que as 

manifestações do racismo estavam presentes não só nas posturas individuais de docentes 

e discentes, mas também no âmbito institucional, representadas pela inexistência de livros 

e materiais de apoio didático e pedagógico para discutir as relações étnico-raciais. 

Uma das formas de nos dizerem que nosso lugar não é a universidade se configura 

no epstemicídio, que na percepção de Sueli Carneiro (2005), pode ser compreendida como 

o aniquilamento da capacidade cognitiva e da confiança intelectual negra através do 

racismo, desvalorização, negação ou ocultamento das contribuições do Continente 

Africano e da diáspora africana para a construção do conhecimento. Esse fator também é 

impeditivo inclusive, para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas às temáticas 

étnico-raciais e não raros são os casos em que muitos jovens desistem do ensino. Falta 

orientar o olhar para essas referências, pois elas existem. 

As leituras realizadas na disciplina “Leitura e Sociedade”, foram selecionadas por 

temática, o primeiro passo foi discutir sobre os aspectos teóricos e conceituais sobre 

leitura, leitoras (es) e sociedade, para depois compreender os diferentes modos, fontes, 



248 
 

Anais 36º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 

2 a 4 de agosto de 2018 – Instituto Federal de Santa Catarina – São José/SC 

formatos e suportes de produção da leitura. Esta etapa foi fundamental para compreender 

a leitura como promotora do desenvolvimento social, econômico e político da sociedade 

perante o contexto informacional, fazendo uma relação efetiva com estudos de raça. Na 

disciplina “Literatura Negra e Sociedade” estabeleceu-se a diferença a entre literatura 

negra e literatura brasileira para depois acessar as obras literárias com outro olhar. Assim, 

as primeiras aulas abordaram elementos que compõem a escrita negra, a presença da 

oralidade e dos elementos da cultura negra. Nesse momento, as (os) estudantes tiveram a 

tarefa de resgatar a memória das histórias que ouviram de familiares e da sua 

comunidade.  

Nas duas disciplinas os encontros, sempre presenciais, foram organizados 

respeitando a circularidade, exercitando o reconhecimento da presença, a fala e a escuta 

de todas (os). Aulas expositivas dialogadas, com a finalidade de trocar informações e 

produzir conhecimento de forma coletiva. Diversas metodologias e espaços foram 

utilizados.  

Em “Literatura Negra e Sociedade”, usou-se: mostra de filmes e curtas com debate, 

músicas de hip hop e samba, slam e as batalhas do conhecimento, e produções impressas 

como as edições cartoneras, cordéis e fanzine. Também contemplamos o conteúdo das 

literaturas afro-femininas, marginal e infantil e juvenil. Fizemos atividades em praças da 

cidade buscando reconhecer a presença das manifestações culturais negras e por fim, 

propomos algumas intervenções no campus onde ocorreu a oferta da disciplina. 

Trabalhamos diversos fragmentos de obras literárias contemplando alguns autores mais 

conhecidos, como Machado de Assis e Lima Barreto, mas, outras (os) autoras (es) foram 

introduzidos (as): Geni Guimarães, Cidinha Da Silva, Ana Maria Gonçalves, Jarid Arraes, 

Maria Firmino Dos Reis, Elizandra Sousa, Cristiane Sobral, Solano Trindade, Oliveira 

Silveira, Mel Adún, Davi Nunes, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus.  

Em “Leitura e Sociedade”, além das leituras de materiais de autoras (es) negras (os) 

supracitadas (os), focamos no programa Livros Animados, do projeto “A cor da Cultura” 
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desenvolvido pelo Centro de informação e Documentação do Artista Negro (CIDAN), 

Secretaria especial de políticas de promoção da igualdade racial (Seppir), Canal Futura, 

Petrobras e TV Globo, com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira. O programa 

apresenta várias histórias africanas e afro-brasileiras, discutindo temas importantes como 

identidade, diferença, religião, economia, entre outros. Neste sentido, as (os) alunas (os) 

assistiam aos vídeos e debatiam o tema.  

Outro ponto significativo nesta disciplina foi à criação de uma roda de leitura, uma 

vez que a circularidade aponta para uma coletividade que favorece a troca de informações 

e o respeito ao outro. A roda de leitura consistiu de relatos orais de obras literárias, lidas 

pelas (os) estudantes. Os relatos foram acompanhados da experiência de cada estudante, 

compartilhando saberes, memórias e produzindo conhecimento. Acreditamos na 

oralidade por ser carregada de sentidos e valores, tornando-se uma prática africana.   

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O acesso à leitura e a representação de um povo negro que tem sua história 

construída em África, trouxe para as (os) estudantes um reconhecimento e a valorização 

da sua negritude. Ao final das disciplinas as turmas se expressavam melhor, pela fala e 

escrita, era possível notar uma mudança na forma como elas (es) se viam e interagiam. 

Perceber que a Literatura Negra não é abordada em nenhuma instância acadêmica 

é muito desafiante, pois revela o racismo estrutural, portanto não era possível partir para 

a literatura negra, propriamente dita, sem antes apresentar as manifestações de racismo e 

preconceito que levam à ausência das referências negras em todas as instâncias de poder.  

Estudantes de diversos cursos da UFG que fizeram as disciplinas, no campo das 

suas atividades acadêmicas não tinham referências negras, arquitetas (os), escritoras (os), 

professoras (es), bibliotecárias (os), designers. Que existe negras (os) exercendo essas 

profissões, isso é fato, mas por que nas referências bibliográficas elas (es) não estão 
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presentes? É um projeto nacional de apagamento do povo negro. Então as disciplinas não 

poderiam se deter apenas na literatura, era preciso apresentar o contexto social e histórico 

de invisibilidade negra. 

Embora a disciplina Literatura Negra e Sociedade tenha sido ministrada, ela não 

pertence à grade obrigatória do curso de Biblioteconomia, diferente da disciplina Leitura 

e Sociedade, que faz parte do núcleo comum obrigatório do curso. Isso nos mostra que as 

discussões étnico-raciais serão ministrados somente se professoras (es) ofertarem 

disciplinas que discutam a temática.  

A experiência nessas disciplinas mostrou que a universidade que queremos tem o 

dever de se tornar um ambiente que respeite a presença negra e atenda às diretrizes 

curriculares nacionais para a educação das relações-raciais e para o ensino de história e 

cultura afro-brasileira e africana. É importante que a universidade promova ações e 

mecanismos de inclusão, apresentando a luta das (os) negras (os) e suas contribuições na 

política, economia, cultura e na história oficial do Brasil. A partir dessas mudanças, é que 

caminharemos para uma sociedade contra a discriminação, preconceito e racismo.  
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